
ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ÉTICA NA UTILIZAÇÃO 1 
DE ANIMAIS DA UNIVERSIDADE CASTELO BRANCO NO ANO DE 2015. 2 

 3 
Ao vigésimo oitavo dia do mês de setembro de dois mil e quinze, às 15 horas, na sala dos 4 
professores do Curso de Medicina Veterinária, Campus Penha, nesta cidade, teve início a 1ª 5 
reunião ordinária da Comissão de Ética no Uso de Animais da Universidade Castelo 6 
Branco, sob a coordenação da Profª. Raquel Milhomem Lange. A nova CEUA da UCB 7 
ficará, a partir desta data, composta pela profª. Raquel Milhomem Lange, Médica 8 
Veterinária, Coordenadora da CEUA/UCB, Profª. Christianne Perali, Zootecnista, vice- 9 
Coordenadora da CEUA; Prof. Daniel de Almeida Balthazar,Médico Veterinário, membro 10 
efetivo interno representante da Sociedade Protetora dos Animais (Rio Zoo); Profª. Bruna 11 
Teixeira Gerhardt Mignani, Médica Veterinária, membro efetivo interno; Profª. Natália 12 
Rebouças Pires, Advogada, membro efetivo interno; Vagner Wiliam de Sá, biólogo, 13 
membro efetivo interno; Dione Maria Firmino Pinto da Costa, Zootecnista, membro efetivo 14 
externo, Josemar Aparecido de Souza, estudante de Medicina Veterinária da UCB, membro 15 
efetivo interno; Lílian dos Santos Carvalho, Bióloga da Empresa de Pesquisa Agropecuária 16 
do Estado do Rio de Janeiro – PESAGRO-RIO, membro efetivo externo. Estavam 17 
presentes todos membros Christianne Perali, Daniel de Almeida Balthazar, Bruna T. G. 18 
Mignani, Natália Rebouças Pires, Josemar Aparecido de Souza, Lílian dos Santos Carvalho 19 
e Raquel Milhomem Lange, que assinam no final desta ata. A reunião iniciou-se com os 20 
membros presentes após quinze minutos da abertura da reunião às 15 horas. A 21 
Coordenadora fez comunicado sobre as normativas legais que regem a CEUA e a 22 
necessidade de se levantar o histórico anterior da CEUA, que esteve inativa desde a última 23 
gestão datada de 2010. Foi sugerido que se contatasse a ex-Coordenadora da CEUA, Profª. 24 
Anna Paula Balesdent, e solicitar-lhe que disponibilizasse os arquivos que estivessem em 25 
seu poder, caso existam. A Profª. Natália Pires ficou encarregada deste ponto. A 26 
Coordenadora apresentou as normativas vigentes e recomendou aos membros a leitura 27 
cautelosa de todas, bem como a disponibilização de novos documentos que porventura 28 
algum membro encontrasse. A Coordenadora comunicou que havia protocolos pendentes 29 
da gestão anterior e dividiu-os da forma que se segue: Prof. Daniel Balthazar ficou 30 
encarregado do protocolo 035/10, Profª. Bruna Mignani ficou encarregada dos protocolos 31 
034/10 e 001/15, Profª. Raquel Lange ficou encarregada dos protocolos 040/11 e 041/11, 32 
profª. Natália Rebouças ficou encarregada do protocolo 039/11. A Coordenadora ficou 33 
encarregada de solicitar à Profª Gracy Marcello que avaliasse o protocolo 043/11. A 34 
Coordenadora informou que havia sido analisados e relatados como “com pendências” os 35 
protocolos 049/11 e 050/11 e ficou decidido que seriam arquivados, devido ao vencimento 36 
do prazo estipulado à época.  37 

A Coordenadora solicitou aos membros que avaliassem o modelo de formulário 38 
utilizado até então e sugerissem modelo mais atual, se for o caso. Foi sugerido pelos 39 
membros que se criasse uma caixa de mensagens eletrônicas (endereço de e-mail) próprio 40 
da CEUA e associado a esta, um diretório on-line de documentos para a CEUA.  41 

A Dra. Lílian Carvalho dos Santos agradeceu o convite e solicitou que fosse 42 
encaminhada à sua chefia direta uma carta-convite estabelecendo as datas das próximas 43 
reuniões para sua liberação.  44 
 Os presentes discutiram ainda o assunto da divulgação da reativação da CEUA que 45 
ficou assim pontuado: 1) A Coordenadora da CEUA deverá fazer um documento que 46 
informe a reativação da CEUA, suas competências e os procedimentos de protocolo de 47 



projetos de pesquisa, de aulas práticas e de criação de animais a ser divulgado entre os 48 
docentes para orientação e protocolo das atividades previstas no regulamento da CEUA 49 
como aulas práticas, procedimentos nas clínicas da UCB (grandes e pequenos animais) e 50 
projetos de pesquisa; 2) A Coordenadora da CEUA deverá se comunicar com a 51 
Coordenadora do Curso, Profª. Suzane Rizzo, com o objetivo de buscar a participação desta 52 
na divulgação das atividades da CEUA e garantir que todas aulas de todas as disciplinas 53 
que utilizem animais sejam devidamente aprovadas pela CEUA antes de sua realização. 54 
Antes de encerrar esta primeira reunião, discutiu-se: 1) a necessidade de divulgação da 55 
reativação da CEUA e reforçar a importância da participação de toda comunidade 56 
acadêmica; 2) decidiu-se que as reuniões da CEUA acontecerão em intervalos de 57 
aproximadamente 30 dias, sendo realizada na segunda segunda-feira de cada mês, sempre 58 
às 15h no mesmo local. Sem mais nada a tratar, a reunião terminou às 17:30 horas com a 59 
leitura e aprovação da presente ata que segue assinada por todos os membros presentes. Rio 60 
de Janeiro, 28 de setembro de 2015.  61 
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